
На основу члана 24. став 1. тачка 4. Одлуке о месним заједницама на територији града 
Пирота ( ,,Сл.лист града Ниша“ бр.74/21), Изборна комисија за спровођење избора за чланове
савета месних заједница, на седници одржаној 12.10.2022.године доноси

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

ПИРОТА

 Редни 
број

Радње Рокови

Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи

1. Расписивање избора
( Одлука о расписивању избора за чланове савета 
месних заједница на територији града Пирота)

Избори су расписани за 
06.новембар 2022.године

2. Почетак тока рокова за вршење изборних радњи
( Одлука о расписивању избора за чланове савета 
месних заједница на територији града Пирота)

Од 10.октобра 2022.године

3. Утврђивање јединствених стандарда за изборни 
материјал, прописивање образаца и доношење 
Упутства за спровођење изборних радњи
( чл. 24 Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота )

Најкасније у року од 5 дана 
од дана доношења Одлуке о 
расписивању избора
15.10.2022

Бирачки одбори

4. Предлагање кандидата за чланове бирачких 
одбора
( чл.26 Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота )

Најкасније 15 дана пре дана 
одређеног за одржавање 
избора до 24,00 часа
22.10.2022

5. Именовање бирачких одбора
(чл.25 Одлуке о  месним заједницама на 
територији града Пирота )

Најкасније 10 дана пре дана 
одређеног за одржавање 
избора до 24,00 часа
27.10.2022

6. Замена члана бирачког одбора
( чл.29 Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота )

Најкасније 5 дана пре дана 
одређеног за одржавање 
избора до 15 часова
01.11.2022

Бирачка места

7. Достављање предлога ГУ за одређивање 
бирачких места
 (чл.38 Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота ) и члана 21. Упутства за
спровођење избора.

Најкасније до дана 
доношења решења
17.10.2022



8. Доношење решења о одређивању бирачких места 
од стране Изборне комисије
 ( чл.38 Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота ) и члана 21 став 
3.Упутства за спровођење избора.

Најкасније 20 дана пре дана 
одређеног за одржавање 
избора
17.10.2022

Бирачки спискови

9. Ажурирање бирачких спискова 
( чл.40  Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота ) и 25 и 26 Упутства за 
спровођење избора.

Од 11 октобра 2022. у 
периоду од 7 часова до 15 
часова

10. Израда, овера и закључење извода из бирачког 
списка
( чл.40  Одлуке о о месним заједницама на 
територији града Пирота )  и члана 27 и 28 
Упутства за спровођење избора.

Најкасније 5 дана пре дана 
одређеног за одржавање 
избора до 24 часова

11. -Достављање Изборној комисији од стране 
Градске управе извода из бирачких спискова са 
решењем о коначном броју бирача по месним 
заједницама  
-Утврђивање коначног броја бирача
(чл.41 Одлуке о о месним заједницама на 
територији града Пирота ) и  27 и 28 Упутства за 
спровођење избора.

У року од 24 часа по 
закључењу бирачког списка

Обавештење о дану и времену одржавања

12. Истицање обавештења на огласној табли месних 
заједница и другим местима погодним за 
обавештавање о дану и времену одржавања 
избора са бројем и адресом бирачког места на 
коме бирач гласа
(чл.42 Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота ) и члана 37   Упутства 
за спровођење избора.

Најкасније 5 дана пре дана 
одређеног за одржавање 
избора
01.11.2022

Кандидовање

13. Подношење предлога листе кандидата за савете 
месних заједница
( чл.31 и 32.Одлуке  о месним заједницама на 
територији града Пирота ) и члана 12 Упутства за 
спровођење избора.

Најкасније 15 дана пре дана 
одређеног за одржавање 
избора
22.10.2022

14. Доношење закључка о налагању отклањања 
недостатака у предлогу листе кандидата
( чл.33 Одлуке  о месним заједницама на 
територији града Пирота ) и члана 17, став 2 
Упутства за спровођење избора.

У року од 24 часа од пријема
предлога



15. Отклањање недостатака у предлогу листе 
кандидата
(чл.33.Одлуке о  месним заједницама на 
територији града Пирота ) и члана 17, став 2 
Упутства за спровођење избора.

У року од 48 часа од пријема
закључка 

16. Доношење решења о проглашењу листе
 кандидата
(чл.34 Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота ) и члана 18 Упутства за 
спровођење избора.

Одмах по пријему а 
најкасније у року од 24 часа 
од пријема предлога.

17. Повлачење предлога листе кандидата
( чл.34 став 3. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота )  и члана 18, став 3 
Упутства за спровођење избора.

Најкасније до дана 
утврђивања листе за савете 
месних заједница
26.10.2022

18 Доношење одлуке о обустављању поступка 
избора у случају да се за изборе у саветима мз 
пријави у листи мање кандидата од броја чланова 
који се бира
( чл.35 Одлуке о  месним заједницама на 
територији града Пирота ) и члана 19, став 1 
Упутства за спровођење избора.

Одмах по пријему предлога 
а најкасније у року од 24 
часа по пријему предлога

19. Утврђивање збирне изборне листе и објава у 
Сл.листу града Ниша, као и на интернет страни 
града
( чл.37 Одлуке о о месним заједницама на 
територији града Пирота ) и члана 20 Упутства за 
спровођење избора.

Најкасније  10 дана пре дана
одређеног за одржавање 
избора
27.10.2022

20. Обавештавање председника Скупштине о 
доношењу Одлуке о обустави поступка избора
( чл.35 став 2 Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота ) и члана 19, став 2 
Упутства за спровођење избора.

Након истека рока за 
изјављивање приговора на 
одлуку о обустави поступка

21. Понављање избора 
( члан 36 Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота ) 

У року од 15 дана од дана 
примања обавештења о 
обустави поступка за избор 
листе кандидата за чланове 
савета мз

Спровођење избора и гласање

22. Израда и штампање гласачког материјала
( чл.43 Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота ) и члана 30 Упутства за 
спровођење избора.

Најкасније 5 дана пре 
одржавања избора



23. Предаја  изборног материјала бирачким одборима
( чл. 31 Упутства за спровођење избора).

2 дана пре дана одређеног за
изборе
04.11.2022

24 Отварање бирачких места и гласање (чл.   33, став
3 Упутства за спровођење избора.)

06.11.2022 од 7-20 часова

Утврђивање резултата гласања

25 Предаја изборног материјала Изборној комисији 
од стране бирачких одбора (чл. 41 Упутства за 
спровођење избора.)

Одмах по затварању 
бирачких места а најкасије 
до 24,00 часова

26. Утврђивање резултата гласања по месним 
заједницама
( чл.45 став 1.Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота  и члана 43 Упутства за 
спровођење избора.)

У року од 48 часова од 
затварања бирачких места

27. Објављивање резултата избора у Сл.листу града 
Ниша и интернет страни Града и огласној табли 
месне заједнице
( чл.45.став 2. Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота и члана 43 Упутства за 
спровођење избора).

Одмах по утврђивању 
резултата

Заштита изборног права

28. Подношење приговора Изборној комисији
(чл.51.Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота и члана 46 и 47 
Упутства за спровођење избора).

У року од 24 часа од дана 
доношења одлуке

29. Доношење одлуке Изборне комисије по 
приговору
(чл.52.Одлуке о месним заједницама на 
територији града Пирота и члана 48 Упутства за 
спровођење избора).

У року од 48 часа од пријема
приговора

I 06/81-3/22
12.10.2022.                                                                                        Председник 
                                                                                                      Изборне комисије

                                                                                                     Јован Миленковић


